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المقدمة:

�

تــم تأســيس الجمعيــة الســعودية الخيريــة للتوحــد , وتــم 
تســجيلها بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم 

(244) وتاريـخ 1424/7/3هــ، وتشـمل خدماتهـا جميـع أنحـاء 
المملكـة العربية السعودية. 

الجمعيــة تهــدف إلــى تطويــر الخدمــات الشــاملة وتكثيفهــا   
التــي تحتاجهــا فئــة التوحــد وأســرهم وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهـات الحكوميـة والخيريـة واألهليـة مـن أجـل إنشـاء قاعـدة 
معلومـات حـول حـاالت التوحـد بكافـة أنواعهـا والمراكـز التـي 

تقـدم لهـم الرعايـة والتأهيـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
والمسـاهمة فـي تنسـيق الجهـود المبذولـة لرعايـة هـذه الفئـة 

من قبل الجهات الحكومية والخيرية واألهلية



الرواد في صناعة مستقبل ذوي التوحد بالمملكة

تشــكيل الوعــي االجتماعــي الداعــم لــذوي التوحــد 
وإدماجهــم  لتمكينهــم  معهــم  والمتعامليــن 
بالمجتمــع مــن خــالل ممارســات مؤسســية عاليــة 

الجودة وكوادر متخصصة وشراكات فاعلة.

الرؤيا

الرسالة

�



القيم

�

�

�

�

�

الجودة

الشفافية

اإللتزام

المهنية
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األهداف

تنمية الموارد لتحقيق الكفاءة المالية المستدامة.   

حوكمة األداء وتحقيق معايير الجودة والتميز .

الرعاية المتميزة والتمكين لذوي التوحد.

التوسع المستمر في تأسيس الكيانات المتخصصة بذوي التوحد .

استقطاب وتمكين الكوادر المتخصصة.

استثمار التقنية وتطوير بيئة العمل.

تنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة وتمكين العمل التطوعي.



لقــد تركــزت الخطــة االســتراتيجية للجمعيــة علــى ثــالث محــاور 
أساسية اعتبرت

غايــات اســتراتيجية وانطــوى تحتهــا مجموعــة مــن األهــداف 
االستراتيجية:

الغاية االولى: تنمية الموارد المالية و استدامتها.
الغاية الثانية: تحسين البيئة الداخلية.
الغاية الثالثة: تحسين البيئة الخارجية

�

تنمية موارد الجمعية و استدامتها:الغاية االولى

التبرعات

الشراكات واالستثمار



�

تحسين البيئة الداخلية:الغاية الثانية

حوكمة األداء وتحقيق معايير الجودة والتميز 

استثمار التقنيات وتطوير بيئة العمل

تحسين البيئة الخارجية:الغاية الثالثة

تنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة وتمكين العمل التطوعي



��

األهداف اإلستراتيجيةالمنظور

المستفيدين

العمليات

التطور والتعليم

المالي والعائد على الجمعية

تنمية الوعي والتبني المجتمعي لقضايا التوحد

التوسع المستمر في تأسيس الكيانات المتخصصة بذوي التوحد

حوكمة األداء وتحقيق معايير الجودة والتميز

استثمار التقنيات وتطوير بيئة العمل

تنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة وتمكين العمل التطوعي

تنمية الموارد لتحقيق الكفاءة المالية المستدامة   



��

  swot تحليل الواقع باستخدام

العالقات العامة واإلعالمالمبنى والموقع
التضامن مع  القطاع الخاص

 لفتح شركات تغطي النقص الحاد
 في خدمات التشخيص والتشغيل

احتمالية عدم استمرار
 الدعم الحكومي

زيادة أعداد المنافسين

المتابعة المستمرة آلخر
 المستجدات العالمية 

في مجال التوحد

عدم كفاية المراكز في
 مدينة الرياض التابعة للجمعية

خدمات النقل

االستفادة من المؤسسات
 المانحة

التوسع واالنتشار

االستفادة من جميع برامج 
الدعم الحكومي

المشاركة في منصات التبرع

التجهيزات التقنية
 والخدمات االلكترونية

االستعانة بالخبرات الخارجية
 لتطوير الكادر والخدمات

ضعف التدريب الفني

بيت خبرة متميز لخدمات التوحد

كوادر متعددة التخصصات
 وخبرات ومهارات عالية

بيئة وظيفية متعاونة وإدارة مرنة

قلة أماكن الترفيه في
 مباني الجمعية لفئة التوحد

معتمدة من الوزارات ذات
 العالقة بخدمات التوحد

الضعف التحدياتالفرصالقوة
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مؤشرات قياس األداء

1. زيادة عدد الفعاليات خالل الخمس سنوات 
2.زيادة قبول الحاالت بمعدل 20٪ في السنة 

3. زيادة التفاعل في مواقع التواصل االجتماعي
 10٪ في السنة 

4. زيادة عدد 2 كيانات خالل الخمس سنوات
 في المملكة 

5. زيادة 2 وحدات متخصصة خالل الخمس سنوات 
6. تطوير وتشغيل واستخراج التراخيص للعيادتين 

1.  الحصول على اعتمادات الحوكمة 
2. المحافظة على الحصول على درجة 90% من

 تقييم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
+A 3. المحافظة على الحصول على نتيجة

1. تحديث وبناء الخوادم الرئيسية وقاعدة البيانات .
2. استخدام الكيانات والعالقات العامة.

3. تدريب الموظفين 

1. الحصول على عدد (10) شراكات سنويًا
2. بناء قاعدة بيانات بزيادة 50% جهة سنويًا

- تنمية الشراكات المجتمعية
 الفاعلة وتمكين العمل التطوعي

- تنمية الموارد لتحقيق الكفاءة 
المالية المستدامة

- حوكمة األداء وتحقيق معايير
 الجودة والتميز

- استثمار التقنيات وتطوير بيئة
 العمل 

- تنمية الوعي والتبني
 المجتمعي لقضايا التوحد.

- التوسع المستمر في تأسيس
 الكيانات المتخصصة بذوي التوحد . 

المستفيدين

العمليات

التطور والنمو

المالي
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المؤشرات الهدف المحور م



@autisticsocietyhttps://saautism.org
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